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مدر للبول.. 5 فوائد مذهلة 
للبزر األبيض

ما أبرز الفوائد الصحية لبذور اليقطين؟ وما هي كمية االستهالك المثالية لها يوميا؟ الجواب هنا.
قــال تقريــر فــي مجلــة "تــوب ســانتي” )top sante( الفرنســية، إن بــذور اليقطيــن -وتعــرف أيضــا باســم البــزر 
األبيــض واللــب األبيــض- تحتــوي علــى مســتويات عاليــة مــن البروتيــن، إضافــة إلــى كونهــا وجبــة مقرمشــة تــزود 

الجســم بالمكونــات المعدنيــة التــي يحتاجهــا، وتاليــا 5 فوائــد صحيــة لبــذور اليقطيــن:
1- غنية بالبروتين

يحتــوي كل 100 غــرام مــن بــذور اليقطيــن علــى 35 غرامــا مــن البروتيــن، ممــا يجعلهــا الوجبــة المناســبة 
للرياضييــن، فضــال عــن األشــخاص الذيــن يقــوم نظامهــم الغذائــي علــى التغذيــة النباتيــة التامــة.

2- دهون صحية
ــن  ــرة م ــى نســبة كبي ــن عل ــذور اليقطي ــوي ب ــن، تحت ــن البروتي ــي م ــا العال ــب محتواه ــى جان إل

ــة. ــة الدموي ــب واألوعي ــاز القل ــا لجه ــدة بدوره ــر المشــبعة المفي ــون غي الده
3- الزنك والمغنيسيوم

قالــت بريجيــت ميرســييه فيشــو، أخصائيــة التغذيــة، إنهــا "تعــد مفيــدة للنباتييــن، حيــن نضيــف 
إليهــا الحبــوب )فــي الخبــز أو ســلطة األرز، علــى ســبيل المثــال(، للحصــول علــى األحمــاض األمينيــة 
األساســية، إذ تغطــي حفنــة ثلــث احتياجاتنــا مــن المغنيســيوم، ويمكــن كذلــك اإلشــارة إلــى أنهــا غنيــة 

بالزنــك، الــذي يعتبــر مفيــدا لجهــاز المناعــة ومضــادا لحــاالت االلتهــاب”.
4- غنية باأللياف

تعــد بــذور اليقطيــن غنيــة جــدا باألليــاف )11 غرامــا لــكل 100 غــرام(، كمــا تبطــئ امتصــاص الدهــون 
ــي،  ــي بوريجليون ــد إميل ــدم. تؤك ــي ال ــم مســتويات الكوليســترول ف ــى تنظي "الســيئة"، وتســاعد عل
المعالجــة بالمــداواة الطبيعيــة والمتخصصــة فــي التغذيــة فــي بــوردو، أنــه "بشــكل عــام، تعــود بــذور 

اليقطيــن بالنفــع علــى نظــام القلــب واألوعيــة الدمويــة”.
5- مدر للبول

لــدى بــذور اليقطيــن تأثيــر مــدر للبــول؛ فهــي تدعــم نشــاط الكلــى، وتســاعد فــي مكافحــة 
احتبــاس المــاء.

ما هي كمية االستهالك المثالية؟
بينــت المجلــة أنــه يُفضــل اســتهالكها طبيعيــة، غيــر محمصــة، وال مملحــة ودون إضافــات، وتابعــت 

"لالســتفادة مــن فوائدهــا، فــإن ملعقــة كبيــرة مــن بــذور اليقطيــن يوميــا كافيــة".

الجلوس أرضا أفضل من األريكة.. يحمي العمود 
الفقري ويبعد آالم الظهر

أغلــب النــاس فــي أيامنــا هــذه علــى الكراســي واألرائــك، لكــن افتــراش األرض مــا زال شــائعا فــي 
بعــض الثقافــات، وقــد أثبتــت دراســات علميــة أن لــه فوائــد صحيــة كثيــرة.

ــا لوباتشــيفا إن  وفــي تقريرهــا الــذي نشــره موقــع "إف بــي. ري" الروســي )FB.ru(، قالــت مارين
الجلــوس علــى األرض علــى "النمــط الهنــدي" أو علــى طريقــة "يانبــان" اليابانيــة، يعتبــر مريحــا ومفيــدا 

لحمايــة العمــود الفقــري، ويجنّــب الكثيــر مــن األضــرار الصحيــة.
حماية العمود الفقري.

ــى األرض  ــوس عل ــرت أن الجل ــريرية أظه ــارات الس ــن االختب ــددا م ــى أن ع ــة إل ــارت الكاتب وأش
ــرا مــن الراحــة. ــدرا كبي ــوازن، وهــو مــا يعطــي ق ــة الجســم بشــكل مت ــع كتل ــد جــدا فــي توزي مفي

ــة فــي الوضــع ذاتــه علــى الفقــرات القطنيــة مــن العمــود  وعــادة مــا يؤثــر الجلــوس لفتــرات طويل
ــي  ــتخدام الكراس ــام واس ــوس بانتظ ــة الجل ــر وضعي ــة بتغيي ــو الصح ــح أخصائي ــك ينص ــري، لذل الفق

ــوازن. ــوزع وزن الجســم بشــكل مت ــري وت ــود الفق ــي العم ــي تحم المريحــة الت
وحســب الكاتبــة، فــإن أغلــب الكراســي الحديثــة ال تســمح بالجلــوس فــي وضــع ســليم، أمــا علــى 
األرض فــإن الجالــس يضبــط وضــع جســمه تلقائيــا، ممــا يُبقــي العمــود الفقــري مســتقيما ويســاعد 

فــي الحمايــة مــن آالم أســفل الظهــر.
ويؤكــد خبــراء أن الفقــرات القطنيــة تتخــذ وضعــا طبيعيــا أثنــاء الجلــوس علــى األرض، وهــو مــا 

يجعــل هــذه الجلســة مريحــة وغيــر مؤذيــة.
ووفقــا لدراســة كوريــة جنوبيــة نشــرت عــام 2012، فــإن الجلــوس علــى األرض يحمــي العمــود 

ــر. ــفل الظه ــم آالم أس ــى تفاق ــة إل ــة خاطئ ــي وضعي ــوس ف ــؤدي الجل ــن ي ــي حي ــري، ف الفق
وتشــير األبحــاث إلــى أن الجلــوس بأرجــل متقاطعــة علــى الكرســي يضــع الكثيــر مــن الضغــط علــى األقــراص 

الفقريــة ويــؤدي إلــى مشــاكل صحيــة خاصــة لــدى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن آالم الظهــر المزمنــة.
الهنديــة  فيدياســاجار  جامعــة  فــي  باحثيــن  قبــل  مــن   2016 عــام  أجريــت  دراســة  وخلصــت 
)Vidyasagar university( -ونقلهــا موقــع "إف بــي. ري" الروســي- إلــى أن الجلــوس علــى األرض 

مــع ثنــي األرجــل أقــل ضــررا بالمقارنــة مــع وضعيــات الجلــوس األخــرى.
نصائح عامة لتخفيف آالم الظهر:

الحفــاظ علــى النشــاط قــدر المســتطاع ومواصلــة األنشــطة اليوميــة، ألن الراحــة لمــدد طويلــة مــن 
المرجــح أن تجعــل األلــم أســوأ.

ممارسة تمارين الظهر )بعد استشارة الطبيب(.
ممارسة المشي والسباحة واليوغا.

تناول مسكنات األلم المضادة لاللتهابات، مثل آيبوبروفين، ولكن لمدة معينة فقط وبعد استشارة الطبيب.
وضــع جبيــرة ضاغطــة ســاخنة أو بــاردة لتخفيــف األلــم علــى المــدى القصيــر، ويمكنــك شــراؤها مــن الصيدليــة، 

كمــا يمكــن اســتخدام زجاجــة مــاء ســاخن أو كيــس مــن الخضــروات المجمــدة ملفوفــة بقطعــة قمــاش.
عــادًة مــا يتحســن ألــم الظهــر مــن تلقــاء نفســه خــالل بضعــة أســابيع أو أشــهر، وقــد ال تحتــاج إلــى 

زيــارة طبيــب أو أي متخصــص فــي الرعايــة الصحيــة.
لكن يجب مراجعة الطبيب في الحاالت التالية:

إذا لم يبدأ األلم بالتحسن في غضون بضعة أسابيع.
األلم جعلك عاجزا عن القيام بأنشطتك اليومية.

ألم شديد.
ألم يزداد ويتفاقم.

حدوث تنميل أو وخز حول األعضاء التناسلية أو األرداف.
صعوبة في التبول.

فقدان السيطرة على المثانة أو األمعاء.
ألم في الصدر.

حمى 38 درجة مئوية أو أكثر.
فقدان وزن غير مبرر.

تورم أو تشوه في الظهر.
آالم تتفاقم في الليل.

نصائح للوقاية من آالم الظهر:
ممارسة الرياضة.

ممارسة تمارين الظهر.
التحلي بالنشاط.

تجنب الجلوس لمدة طويلة عند القيادة أو العمل.
الجلوس بشكل صحيح على المكتب.

تأكد من أن المراتب الموجودة في السرير تدعمك بشكل صحيح.
إذا كنــت تعانــي مــن زيــادة الــوزن فاتبــع نظامــا صحيــا حتــى تفقــده، فالــوزن الزائــد يشــكل حمــال 

إضافيــا علــى الظهــر.
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نهائي دوري أبطال آسيا يقام في العاصمة 
القطرية الدوحة

وقــع اختيــار االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم علــى مدينــة الدوحــة، عاصمــة قطــر، إلقامــة المبــاراة النهائيــة 
لــدوري أبطــال آســيا يــوم 9 ديســمبر/كانون األول المقبــل.

أعلــن االتحــاد اآلســيوي قــراره عبــر موقعــه الرســمي حيــث قــال: »يؤكــد االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم واالتحــاد 
القطــري لكــرة القــدم اســتضافة الدوحــة، قطــر لنهائــي دوري أبطــال آســيا هــذا العــام والــذي ســيقام فــي التاســع عشــر 

مــن ديســمبر المقبــل«.
ومــن المنتظــر أن تقــام مبــاراة نهائيــة 
واإليــاب،  الذهــاب  عــن  عوضــًا  واحــدة 
ــة،  ــاري للعب ــن االتحــاد الق ــا أعل بحســب م
الجمعــة، بالتوافــق مــع االتحــاد القطــري.

أّن  اآلســيوي  االتحــاد  وأوضــح 
نجــاح قطــر الالفــت فــي اســتضافة 
دوري أبطــال آســيا لمنطقــة الغــرب 
توقــف  عقــب  الفائــت  الشــهر  فــي 
المســابقة ألشــهر إثــر انتشــار جائحــة 
كورونــا أكــد مجــدداً قــدرة هــذا البلــد الكبيــرة علــى اســتضافة نهائــي أهــم حــدث علــى مســتوى األنديــة فــي آســيا.

مــن جانبــه، صــرح داتــو ويندســور جــون، أميــن عــام االتحــاد اآلســيوي: »تســببت جائحــة كوفيــد-19 فــي 
جعــل اختيــار الدولــة المضيفــة لنهائــي هــذا العــام أمــرا صعبــا ومعقــدا، خاصــة فــي ظــل هــذه األوقــات الحافلــة 

بالتعقيــدات مــن ناحيــة الســفر والقيــود الصحيــة«.
وأضــاف جــون: »نهائــي هــذا العــام ســيكون مــن مبــاراة واحــدة بشــكل يختلــف عــن الســنوات الســابقة، 

وبالتالــي كنــا بحاجــة لضمــان عــدم حصــول أفضليــة غيــر عادلــة ألحــد الفــرق«.
ــاح اســتضافة  ــى نج ــر إل ــدم: »بالنظ ــرة الق ــاد القطــري لك ــام االتح ــن ع ــد األنصــاري أمي ــور محم ــال منص ــدوره، ق ب
ــدوري أبطــال آســيا«. ــع ل ــي رائ ــة نهائ ــى إقام ــا عل ــون مــن قدرتن ــرب بنظــام التجمــع.. نحــن واثق ــة الغ ــات منطق مباري

يذكر أن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق تستأنف أيضا في دولة قطر.
ــى  ــه عل ــدوري ابطــال آســيا بعــد تغلب ــة ل ــاراة النهائي ــى المب ــد تأهــل ال ــي ق  وكان برســبوليس االيران
النصــر الســعودي بــركالت الترجيــح )5-3( بعــد تعادلهمــا فــي الوقتيــن االصلــي واالضافــي 1-1 ، فــي نهائــي 

دور المجموعــات لمنطقــة غــرب آســيا التــي اقيمــت فــي الدوحــة ايضــا.

برسبوليس يبدأ حملة الدفاع عن لقب 
الدوري بمواجهة سايبا

ســيبدأ فريــق برســبوليس حملــة الدفــاع عــن لقــب الــدوري اإليرانــي للمحترفيــن مــن خــالل مواجهتــه 
فريــق ســايبا فــي 31 تشــرين األول/أكتوبــر.

ويســعى برســبوليس، الــذي تأهــل إلــى نهائــي دوري أبطــال آســيا 2020، إلــى الفــوز بلقــب الــدوري اإليرانــي 
للمــرة الخامســة علــى التوالــي.

الســوبر  كأس  مبــاراة  وتقــام 
اإليرانــي فــي النصــف الثانــي مــن 
الموســم حيــث يواجــه برســبوليس 
فريــق  االيرانيــة  بالــكأس  الفائــز 

تبريــز. ســازي  تراكتــور 
ويســتقبل وصيــف البطــل الموســم 
نظيــره  االســتقالل  فريــق  الماضــي 
ــي  ــًا ف ــد حديث ــنجان الصاع ــس رفس مي
الجولــة األولــى مــن موســم 2021-2020.

ــان.  ــره ســباهان أصفه ــيرجان نظي ــر س ــه كل كه ــى، يواج ــة األول ــن الجول ــرى م ــات األخ ــي المباري وف
ويلتقــي جــرار نفــط مــع مســجد ســليمان ويســتقبل ذوب آهــن اصفهــان منافســه فــوالد خوزســتان، فــي 
حيــن يواجــه »شــهر خــودرو« نظيــره »ماشــين ســازي« تبريــز، ويلعــب صنعــت نفــط آبــادان أمــام مــع بيــكان 

ــًا نســاجي مازنــدران. طهــران ويواجــه »أراك ألمنيــوم« الصاعــد حديث
تم تحديد موعد ديربي طهران األول لموسم 2020-2021 لحساب الجولة الثامنة.

»وفايي« ضمن أفضل 16 العبًا في لعبة سنوكر 
ببطولة بريطانيا المفتوحة

تمكــن الالعــب اإليرانــي حســين وفايــي مــن الفــوز علــى »جيمــي كالرك« مــن البلــد المضيــف، واالنضمــام 
ــم  ــن الـــ16 بالعال ــى افضــل الالعبي ال
المفتوحــة  بريطانيــا  بطولــة  فــي 

لرياضــة البليــاردو »ســنوكر« .
الخامســة  الجولــة  وتواصلــت 
المفتوحــة  بريطانيــا  بطولــة  مــن 
لرياضــة البليــاردو ظهــر الخميــس 
وفائــي  حســين  بيــن  بمبــاراة 
وكالرك مــن البلــد المضيــف، حيــث 
ــاط  ــة نق ــد أربع ــي برصي ــب وفائ تغل
مقابــل نقطتيــن لمنافســه والتأهــل 
إلــى المرحلــة التاليــة مــن البطولــة.

وكان وفايي قد تغلب سابقا على لوكاس كليبرز 4-0 وجو بيري 4-3 ليتقدم إلى هذه المرحلة من المنافسة.
ــة  ــا المفتوح ــة بريطاني ــي بطول ــب ف ــل اللق ــة مســاء ، حام ــة دور الثماني ــي مرحل ــي ف و ســيواجه وفائ

ــة. ــه صعب ــيتكون مهمت ــث س ــيلبي«، حي ــارك س »م

يوفنتوس يسجل خسائر كبيرة في السنة 
المالية المنتهية

أعلــن يوفنتــوس، بطــل الــدوري اإليطالــي لكــرة القــدم، أن النــادي ســجل خســائر بلغــت 89.7 مليــون 
يــورو فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 يونيــو الماضــي.

ولفــت حامــل لقــب »الكالتشــيو« فــي المواســم التســعة األخيــرة، إلــى أن العجــز الحالــي أكثــر مــن ضعــف 
عجــز الســنة الماليــة الســابقة.

ــوز«  ــيدة العج ــادي »الس ــح ن وأوض
فــي بيــان، أن »المســاهمين العادييــن 
صادقــوا فــي اجتماعهــم علــى البيانــات 

ــو 2020«. ــارا مــن 30 يوني ــة اعتب المالي
تســجيل  »تــم  أنــه  وأضــاف 
يــورو  خســارة قدرهــا 89.7 مليــون 
ــورو  ــون ي ــة بخســارة 39.9 ملي )مقارن
فــي 2019/2018(، والتــي تمــت تغطيتهــا 

األســهم«. احتياطــي  باســتخدام 
 وأعلــن النــادي مــن جهــة أخــرى، عــن هيكليــة تنظيميــة جديــدة مــع تولــي فيديريكــو كيروبينــي منصــب 

مديــر كــرة القــدم الجديد.
ــدم  ــرة الق ــة ك ــن: منطق ــى مجالي ــادي عل ــز أنشــطة الن ــدة »تركي ــة الجدي ــة التنظيمي وتشــمل الهيكلي
ــره  ــع تقاري ــرة، ويرف ــر الك ــي »ســيتولى دور مدي ــذي أضــاف أن كيروبين ــان ال ــق البي ــال«، وف ــة األعم ومنطق

ــق األول«. ــن الفري ــى المســؤولية المباشــرة ع ــذي يتول ــو باراتيتشــي، ال ــى فابي مباشــرة إل

الكامب نو تميمة حظ ميسي في الكالسيكو
يســتعد عشــاق الســاحرة المســتديرة، لمتابعــة كالســيكو األرض، بيــن برشــلونة وريــال مدريــد، المقــرر 
ــر  ــن عم ــة الســابعة م ــار الجول ــي إط ــو، ف ــب ن ــب الكام ــى ملع ــه، 24 أكتوبر/تشــرين أول الجــاري، عل إقامت

الــدوري اإلســباني.
ووفًقــا إلحصائيــات المشــاهدة المعتــادة، يترقــب نحــو 650 مليونًــا، فــي 185 دولــة، صــدام قطبــي إســبانيا، 

الــذي يمثــل المبــاراة األكثــر شــعبية علــى اإلطــالق.
ويطمــح برشــلونة تحــت قيــادة مدربــه الهولنــدي رونالــد كومــان، إلــى حســم الكالســيكو لصالحــه وحصــد 
3 نقــاط ثمينــة، فــي مســتهل مشــواره الســتعادة لقــب الــدوري اإلســباني، الــذي تــوج بــه غريمــه الميرنجــي فــي 

الموســم المنصــرم.
وقــد يكــون الكالســيكو 
األخيــر  هــو  المنتظــر، 
األرجنتينــي  للبرغــوث 
فــي  ميســي،  ليونيــل 
ــب  ــلونة »الكام ــل برش معق
نــو«، بعــد قــراره بمغــادرة 
البارســا بعــد نهايــة عقــده 

المقبــل. الصيــف  فــي 
ــرى  ــة كب ونشــبت أزم
وإدارة  ميســي  بيــن 
بدايــة  قبــل  برشــلونة، 

ــرن  ــام باي ــة )2-8( أم ــارة المذل ــد الخس ــا، بع ــال أوروب ــات دوري أبط ــع منافس ــد تودي ــد، بع ــم الجدي الموس
ميونــخ، الــذي شــق طريقــه بنجــاح وتــوج باللقــب القــاري فــي النهايــة، علــى حســاب باريــس ســان جيرمــان.

وتقــدم النجــم األرجنتينــي بطلــب رســمي للرحيــل عــن برشــلونة هــذا الصيــف، كمــا غــاب عــن 
تدريبــات الفريــق الكتالونــي فــي بدايــة فتــرة اإلعــداد، لكنــه تراجــع عــن قــرار المغــادرة، وقــرر خــوض الموســم 
األخيــر مــن عقــده، مؤجــاًل كل شــيء للصيــف المقبــل.وال شــك أن ليونيــل ميســي، يظــل الســالح األخطــر 

واألبــرز للبلوجرانــا فــي مباريــات الكالســيكو أمــام الغريــم التقليــدي ريــال مدريــد.
وهــذا الموســم، يلعــب ميســي فــي مركــز المهاجــم الوهمــي، تحــت قيــادة رونالــد كومــان، وتمكــن مــن 

هــز الشــباك مــرة وحيــدة وصناعــة هدفيــن خــالل 3 مباريــات بالــدوري اإلســباني.
ويعد ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الهداف التاريخي لمباريات الكالسيكو في الدوري اإلسباني برصيد 18 هدًفا.

ــع المســابقات  ــي جمي ــات الكالســيكو ف ــداف التاريخــي لمباري ــي، اله ــر البرغــوث األرجنتين ــا يعتب كم
ــا(. ــكل منهم ــا ل ــدو )18 هدًف ــا دي ســتيفانو وكريســتيانو رونال ــا، متخطيً ــد 26 هدًف برصي

وعلــى مــدار تاريــخ الكالســيكو بالكامــب نــو، واجــه ليونيــل ميســي، ريــال مدريــد، 7 مــرات فــي الليجــا، 
ومــرة وحيــدة فــي دوري أبطــال أوروبــا، ومرتيــن فــي الســوبر اإلســباني.

وفاز ميسي 5 مرات بالكامب نو على ريال مدريد في الليجا، مقابل التعادل مرة والخسارة في مناسبة وحيدة.
ــا، أمــا فــي الســوبر  ــو، فــي مواجهــة دوري أبطــال أوروب ــد بالكامــب ن ــال مدري ــى ري وتعــادل ميســي عل

ــا. ــادل مــرة وخســر مثله اإلســباني، تع

ماني يدخل تاريخ ديربي الميرسيسايد
أحــرز الســنغالي ســاديو مانــي، هدًفــا مبكــرًا لصالــح ناديــه ليفربــول، فــي مرمــى مضيفــه وجــاره إيفرتــون، 

ظهــر الســبت، فــي افتتــاح الجولــة الخامســة مــن 
ــاز. ــزي الممت ــدوري اإلنجلي عمــر ال

ــة، بعــد متابعــة  وجــاء الهــدف فــي الدقيقــة الثالث
قويــة مــن مانــي، لتمريــرة عرضيــة أرضيــة مــن زميلــه 

الظهيــر أنــدي روبرتســون.
ووفًقــا لمــا ذكرتــه شــبكة إحصائيــات »أوبتــا«، فــإن 
هــذا الهــدف الــذي جــاء بعــد دقيقتيــن و15 ثانيــة، هــو 
أســرع هــدف يســجله ليفربــول فــي تاريــخ مشــاركاته 

بديربــي الميرسيســايد فــي البريميرليــج.
وقالــت إن هــدف مانــي، هــو ثانــي أســرع هــدف 
فــي تاريــخ مواجهــات الفريقيــن بالمســابقة اإلنجليزيــة، 

ــك فــي أبريل/نيســان 1999. ــى، وذل ــة األول ــذي جــاء فــي الدقيق ــر داكــور، ال ــون، أوليف بعــد هــدف العــب إيفرت
ــة أمــام أســتون فيــال  ــة الماضي ــه بعــد ســقوطه المــدوي فــي الجول ــول الســتعادة هيبت ويســعى ليفرب

ــة. ــم القوي ــة انطالقته ــو أنشــيلوتي، مواصل ــا يســتهدف رجــال المــدرب كارل بنتيجــة 2-7، بينم

فان دايك يغادر الديربي بإصابة عنيفة
غــادر فيرجيــل فــان دايــك، مدافــع ليفربــول مبــاراة الديربــي أمــام إيفرتــون فــي الــدوري اإلنجليــزي بعــد 

تعرضــه إلصابــة قويــة.
ــى  ــورد حــارس مرم ــن جــوردان بيكف ــف م ــد تدخــل عني ــى بع ــه اليمن ــي ركبت ــك ف ــان داي ــب ف وأصي

ــاء. ــة اللق ــن بداي ــق م ــرور 6 دقائ ــد م ــون، بع إيفرت
وأجــرى المدافــع الهولنــدي اختبــارات طبيــة ســريعة داخــل الملعــب لالطمئنــان علــى حالــة ركبتــه، إال 

أنــه لــم يقــدر علــى اســتكمال اللقــاء.
ــه األول مبكــرا حيــث أشــرك جــو جوميــز مــكان  واضطــر يورجــن كلــوب مــدرب الليفــر لخســارة تبديل

فــان دايــك فــي الدقيقــة 11.
ــة  ــي الدقيق ــي ف ــدف ســجله ســاديو مان ــه به ــدم فريق ــث تق ــة الســعيدة حي ــوب بالبداي ــأ كل ــم يهن ول

ــة 19. ــي الدقيق ــز ف ــن للتوفي ــكل كي ــادل ماي ــل أن يتع ــة، قب الثالث

تغييرات محتملة في تنظيم بطولة 
ويمبلدون 2021

أعلــن نــادي عمــوم إنجلتــرا المنظــم لبطولــة ويمبلــدون للتنــس، إحــدى بطــوالت »جرانــد ســالم« األربــع 
الكبــرى، الجمعــة أن نســخة عــام 2021 قــد تقــام دون جماهيــر.

ويتوقف ذلك اإلجراء على تطور الوضع فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وذكــر النــادي فــي بيــان أنــه يجــرى نظــر »ســيناريوهات تشــغيلية متعــددة... نظــرا ألنــه ال يــزال يتبقــى 

عــدة أشــهر« علــى انطــالق النســخة المقبلــة مــن البطولــة التــي تقــام علــى المالعــب العشــبية.
وأضاف أن إقامة البطولة دون حضور جماهير قد يكون ضروريا.

وتتضمن الخيارات المحتملة األخرى إقامة البطولة بحضور جماهيري طبيعي أو تقليص عدد الحضور.
وذكــر نــادي عمــوم إنجلتــرا فــي البيــان: »ســتظل أولويتنــا األساســية هــي صحــة وســالمة جميــع 

المعنييــن، خاصــة ضيوفنــا والعامليــن لدينــا وكذلــك المتنافســين«.
ــت  ــي ألغي ــد ســالم، الت ــن بطــوالت جران ــدة مــن بي ــت الوحي ــدون كان ــى أن ويمبل وتجــدر اإلشــارة إل

ــا. ــام بســبب أزمــة كورون نســختها هــذا الع
فقــد أقيمــت بطولــة أســتراليا المفتوحــة فــي موعدهــا الطبيعــي فــي بدايــة العــام، بينمــا تأجلــت بطولــة فرنســا 

المفتوحــة )روالن جــاروس(، وقــد أقيمــت بالفعــل عقــب إقامــة بطولــة أمريــكا المفتوحــة )فالشــينج ميــدوز(.
وأقيمت المنافسات في نيويورك وباريس في ظل إجراءات وقائية صارمة.


